
 

Ringerike kommune 

 
 

MØTEPROTOKOLL 
NR 13 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen    
Møtedato: 07.10.2013 Tid: 16.00 – 19.30 

 

Innkalte: 
Funksjon                    Navn           Forfall Møtt for 
Leder Arne Broberg   
Nestleder Asbjørn Jarle Holth FO  
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Mari Johnsen Viksengen   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Viggo Emil Elstad   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Varamedlem Ivar Eskestrand  Asbjørn Jarle Holth 
Barnas representant     Geir Svingheim 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Konst.kommunalsjef Asle Aker.  
Dessuten møtte :  Fra teknisk tjeneste: Jostein Nybråten.  
Fra miljø- og arealforvaltning:  Grethe Tollefsen, Astrid Erhlinger, 
Ingrid Strømme, Ole Einar Gulbrandsen og Eiliv Kornkveen  

 
Behandlede saker:  Fra og med sak 106/13 til og med sak  117/13. 
 
Merknader: Sakene 117/13, 108/13, 115/13 og 109/13 ble behandlet før sak 

106/13. Elsa Lill P. Strande forlot møtet før behandling av sak 
106/13. 

 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
Arne Broberg (sign.) Asbjørn Holth (sett) Viggo Elstad (sign.) 
 
 
Møtesekretær: 
 
Ingebjørg Flatin  
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
106/13 13/38  
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 02.09.2013  
 
107/13 13/39  
 REFERATSAKER     
 
108/13 10/2552  
 OMRÅDEPLAN FOR HVERVENMOEN  
 
109/13 12/3201  
 379 GRUSUTTAK HENSMOEN - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
 
110/13 12/5314  
 330 SOKNEDALSVEIEN 5-27 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
 
111/13 12/5491  
 GNR.57/7 - HERADSBYGDA - 1. GANGSBEHANDLING  
 
112/13 13/2744  
 PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS NEDBØRSFELT  
 
113/13 13/89  
 GEBYRNIVÅ VED TAP AV VANN  
 
114/13 13/2376  
 SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 OG 

261/7 RINGERIKE KOMMUNE 
 
115/13 13/1980  
 GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING 
 
116/13 13/40  
 DELEGASJONSSAKER    
 
117/13 13/1434  
 FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
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106/13  

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 02.09.2013  
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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107/13  

REFERATSAKER     
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, mottatt 11.07.2013 vedr. – gnr.38/141 og 38/149 
 – Kartverksveien 6 – etablering av parkeringsplass med beplantning – klage 
 
B E-mail fra leder av byggesakskontoret Arne Hellum, datert 23.08.2013 – Betydning 
 av regelen om at byggetillatelse/deling må avvente at vann og avløp er sikret 
 
C Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, mottatt 07.08.2013 vedr. gnr.318/493 – Klage  
 På vedtak om tillatelse til kjøleanlegg 
 
D Notat, datert 25.08.2013 fra rådmannen vedr. Ådalsfjella – Status Ringmoen kryss 
 
E Brev fra  Miljø- og arealforvaltning , datert 15.08.2013 – Varsel om mindre endring 
 av reguleringsplan nr. 315-1  – RV Sokna – Ørgenvika 
 
F Brev fra Grethe Kilstad, udatert vedr. Spørsmål: Vedlikehold og brøying av 
 kommunal vei 
 
G Brev fra Miljø- og arealforvaltning, datert 15.08.2013 – Mindre endring av 
 detaljregulering nr. 605_315-01 for Riksveg 7 Sokna – Ørgenvika ”Melding om 
 delegert vedtak 
 
H Møteprotokoll fra Trafikkrådet – møte 03.09.2013  
 
I Brev fra  Miljø- og arealforvaltning , datert 19.08.2013 vedr. melding om delegert 
 vedtak – Mindre endring av detaljregulering 346-01 ”Tjyruhellen” 
 
J Saksframlegg/saksprotokoll (FS-møte 17.09.2013) – Innspill til handlingsprogram |
 for fylkesveger 
 
K Notat fra rådmannen, datert 23.09.2013 vedr. Tilbakemelding på spørsmål stilt i 
 HMA 
 
L Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, mottatt 06.09.2013 vedr. Klage på 
 reguleringsplan 315-1 for Riksveg 7 Sokna – Ørgenvika 
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M Detaljregulering – ”386 E 16 Hønenkrysset” – orientering om oppstart av plan 
 
 
 
N Brev, datert 23.09.2013 fra Christian Mathiesen vedr. Ekstraordinært vannforbruk på 
 Nærstad gård 2011. Søknad om reduksjon  
 
O Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester 2012 
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108/13  

OMRÅDEPLAN FOR HVERVENMOEN  
 
Vedtak: 
 
 
1. Forslag til områdeplan for 0605_ 347-Hvervenmoen sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og endringer.  
 
3. Dersom planen skal danne hjemmel for en byggesak, må den detaljeres for det aktuelle 

området. Alternativt må det utarbeides en detaljregulering. Detaljeringen kan skje før 
høring og offentlig ettersyn. Det delegeres til rådmannen å sette frist for innlevering av 
detaljeringen. 
 

4. Det kan etableres handelsvirksomhet med plasskrevende varer, møbler, brune- og 
hvitevarer. Naturlig tilhørende småvarer skal utgjøre en mindre del av 
forretningen/virksomheten for å motvirke utvikling/bransjeglidning av kjøpesentere der 
detaljhandel inngår. Minimumsarealet på 2.000 m2 skal ikke kunne deles opp. 

 
5. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplaner: 181-01 Hvervenmoen 

vekstområde, 113-01 Hvervenmoen, 237 GS Hønen Hvervenmoen, 357 
Pendlerparkering Hvervenkastet, 283-01 Sykehusområdet, 181-04 Hvervenmoen – HV – 
Plast, som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og 
tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av reguleringsplan nr 0605- 347- 
Områderegulering Hvervenmoen  

 
Behandling: 
 
Tilleggsforslag vedr. punkt 4 fra Ole-Gunnar Øhren (V): 
 
”Naturlig tilhørende småvarer skal utgjøre en mindre del av forretningen/virksomheten for 
å motvirke utvikling/bransjeglidning av kjøpesentere der detaljhandel inngår”. 
 
Tilleggsforslag vedr. punkt 4 fra Elsa-Lill P. Strande (H): 
 
”Minimumsarealet på 2.000 m2 skal ikke kunne deles opp”. 
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Avstemming: 
 
Punkt 4 ble først tatt opp til avstemming. Rådmannens forslag med tillegg fremmet av 
Øhren og P. Strande ble enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble det stemt over punktene 1, 2, 3 og 5. Rådmannens forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet.  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til områdeplan for 0605_ 347-Hvervenmoen sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og endringer.  
 

3. Dersom planen skal danne hjemmel for en byggesak, må den detaljeres for det 
aktuelle området. Alternativt må det utarbeides en detaljregulering. Detaljeringen 
kan skje før høring og offentlig ettersyn. Det delegeres til rådmannen å sette frist for 
innlevering av detaljeringen. 

 
4. Det kan etableres handelsvirksomhet med plasskrevende varer, møbler, brune- og 

hvitevarer. 
 

5. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplaner: 181-01 
Hvervenmoen vekstområde, 113-01 Hvervenmoen, 237 GS Hønen Hvervenmoen, 
357 Pendlerparkering Hvervenkastet, 283-01 Sykehusområdet, 181-04 
Hvervenmoen – HV – Plast, som overlappes av ny plan, inkludert alle senere 
planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av 
reguleringsplan nr 0605- 347- Områderegulering Hvervenmoen  
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109/13  

379 GRUSUTTAK HENSMOEN - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
 
Vedtak: 
 
1. Planprogram for plan, 379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak, datert 18.09.13, 
 fastsettes. 
 
2. I den videre planprosessen vil HMA presisere viktigheten av gjennom   
 samarbeid å finne tilstrekkelige avbøtende tiltak med hensyn til naboer og  
 friluftsliv. Spesielt kan nevnes hensynstagen til barns oppvekstmiljø og   
 tilstrekkelige vegetasjonssoner mot boligområder. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 
 
Nytt punkt 2: En vurdering av alternative lokaliseringer for masseuttaket tas inn i  
  planprogrammet. Vurderingen vil også kunne være et innspill til arbeidet 
med   ny kommuneplan. 
  
Nytt punkt  3: En plan for istandsetting av utgravd område og nødvendig sikring av feltet tas 
  med i planprogrammet. 
  
Nytt punkt 4: Utvidelsen av Området mot syd som er definert som LNF område i  
  kommuneplanen, vedtas ikke som område for masseuttak nå. 
  
Nytt punkt 5: I den videre planprosessen vil HMA presisere viktigheten av gjennom  
  samarbeid å finne tilstrekkelige avbøtende tiltak med hensyn til naboer og 
  friluftsliv. Spesielt kan nevnes hensynstagen til barns oppvekstmiljø og  
  tilstrekkelige vegetasjonssoner mot boligområder. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Punkt 1: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt (Øhren og Kihle Gravermoen (Sp). 
Punkt 3: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt (Øhren og Kihle Gravermoen (Sp). 
Punkt 4: Øhren forslag fikk 1 stemme og falt (Øhren). 
Punkt 5: Øhren forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet.  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Planprogram for plan, 379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak, datert 

18.09.13, fastsettes. 
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110/13  

330 SOKNEDALSVEIEN 5-27 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
 
Vedtak: 
 
1. Planprogram for plan, 0605_330 områderegulering for Soknedalsveien 5-27, datert 
 11.09.13, fastsettes. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 
formannskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Planprogram for plan, 0605_330 områderegulering for Soknedalsveien 5-27, datert 
 11.09.13, fastsettes. 
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111/13  

GNR.57/7 - HERADSBYGDA - 1. GANGSBEHANDLING  
 
Vedtak: 
 
 

1. Forslag til detaljregulering for Gnr. 57/Bnr. 7 sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Gnr. 57/Bnr. 7 sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
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112/13  

PRINSIPPVEDTAK OM AVLØPSLØSNING I STEINSFJORDENS 
NEDBØRSFELT  
 
Vedtak: 
 

1. Det vedtas å etablere kommunal overføringsledning i Åsa og tilknytte dette til 
Monserud renseanlegg.  

2. Det vedtas å avvikle de eksisterende KUR-anleggene og koble disse til den planlagte 
overføringsledningen. 

3. Eiendommer tilknyttet kommunal KUR kobles til overføringsledning uten at det 
ilegges tilknyttingsavgift. 

4. Rapport «Opprydning i avløp i spredt bebyggelse – Vurdering av framtidig 
avløpsløsning for Steinsfjordens nedbørsfelt» skal legges til grunn for prosjektering. 

5. Samtidig vil det også etableres kommunal vannledning i samme område. 
6. I tillegg til boliger, vil også fritidseiendommer som ønsker innlagt vann bli pålagt 

tilkobling til kommunalt avløpsledning hvis disse ligger i rimelig nærhet til 
hovedledningen. 

7. Det tas sikte på anleggsstart i 2015. 
8. Det vedtas å omdisponere kr 1.500.000 fra Hovedplan avløp prosjekt 0364 til 

forprosjekt i  2014.   
9. Steinsfjordutvalget har hatt saken til behandling på møte 12.09.2013 med følgende 

vedtak: 
 

 Steinsfjordutvalget anbefaler konklusjonen i rapporten (se oppe) om å 
erstatte KUR- anleggene med tilknytning til ordinært vann og avløps nett 
med overføring til henholdsvis Hole og Monserud renseanlegg. 

 Tiltakene er så viktig at gjennomføring bør skje så raskt som mulig med 
forprosjekt i 2014 og gjennomføring i 2015. 

 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det vedtas å etablere kommunal overføringsledning i Åsa og tilknytte dette til 
Monserud renseanlegg.  

2. Det vedtas å avvikle de eksisterende KUR-anleggene og koble disse til den planlagte 
overføringsledningen. 

3. Eiendommer tilknyttet kommunal KUR kobles til overføringsledning uten at det 
ilegges tilknyttingsavgift. 

4. Rapport «Opprydning i avløp i spredt bebyggelse – Vurdering av framtidig 
avløpsløsning for Steinsfjordens nedbørsfelt» skal legges til grunn for prosjektering. 

5. Samtidig vil det også etableres kommunal vannledning i samme område. 
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6. I tillegg til boliger, vil også fritidseiendommer som ønsker innlagt vann bli pålagt 
tilkobling til kommunalt avløpsledning hvis disse ligger i rimelig nærhet til 
hovedledningen. 

7. Det tas sikte på anleggsstart i 2015. 
8. Det vedtas å omdisponere kr 1.500.000 fra Hovedplan avløp prosjekt 0364 til 

forprosjekt i  2014.   
9. Steinsfjordutvalget har hatt saken til behandling på møte 12.09.2013 med følgende 

vedtak: 
 

 Steinsfjordutvalget anbefaler konklusjonen i rapporten (se oppe) om å 
erstatte KUR- anleggene med tilknytning til ordinært vann og avløps nett 
med overføring til henholdsvis Hole og Monserud renseanlegg. 

 Tiltakene er så viktig at gjennomføring bør skje så raskt som mulig med 
forprosjekt i 2014 og gjennomføring i 2015. 
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113/13  

GEBYRNIVÅ VED TAP AV VANN  
 
Vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning tar saken til orientering 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning tar saken til orientering 
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114/13  

SØKNAD PÅ KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 262/3 
OG 261/7 RINGERIKE KOMMUNE 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 2009, 
avslås konsesjon til Ottar A. Løvik for kjøp av eiendommene  Jørgensholleia og Grefsrud, 
g/b.nr 262/3 og g/b.nr 261/7 i Ringerike kommune.  
 
Rådmannen viser til konsesjonslovens kap 4. Forhold av betydning for om konsesjon skal 
gis, § 9 (særlige forhold for landbrukseiendommer) og konsesjonssøknaden avslås på grunn 
av for høy kjøpesum. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Steinar Larsen (Ap): 
 
1. avsnitt i rådmannens forslag til vedtak endres til: Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. 
november 2003, med endringer i lov 19. juni 2009, gis  konsesjon til_ _ _ , og avsnitt 2 
strykes. 
 
Avstemming: 
Av 9 var 8 medlemmer tilstede. 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Larsens forslag, ble rådmannen forslag 
vedtatt mot 3 stemmer ( Larsen (Ap), Elstad (Frp) og Eskestrand (H). 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 2009, 
avslås konsesjon til Ottar A. Løvik for kjøp av eiendommene  Jørgensholleia og Grefsrud, 
g/b.nr 262/3 og g/b.nr 261/7 i Ringerike kommune.  
 
Rådmannen viser til konsesjonslovens kap 4. Forhold av betydning for om konsesjon skal 
gis, § 9 (særlige forhold for landbrukseiendommer) og konsesjonssøknaden avslås på grunn 
av for høy kjøpesum. 
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115/13  

GNR. 42/8 - NYDYRKING VEDTAK OM NYDYRKING 
 
Vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning gir tillatelse til nydyrking av et areal 
(som vist på kart) hvor ca. 48 daa skal opparbeides til fulldyrka mark (med 
avgrensning vist som vedlegg 1 i saksframlegg), jf. Nydyrkingsforskriftens § 4, på 
følgende vilkår: 

a. Det skal avsettes kantsone/buffersone mot Storelva, som kan variere i 
bredde, men skal være bortimot 30 meter (målt fra normal vannstand). Med 
andre ord kan det gjøres justeringer i bredden (større og mindre enn 30 
meter, dette kan særlig være aktuelt i overgangen mellom eksisterende jorde 
og nydyrkingsareal) for å avpasse arronderingen av jordet etter terreng .  
Denne kantsonen skal ha en variert sammensetning i høyden (da det 
befinner seg ulike arter i felt, busk og tresjiktet).  

2. Dersom det under anleggsarbeidet skulle framkomme automatiske fredete 
kulturminner må arbeidene straks stanses og kulturminnemyndigheten varsles. 

3. Arbeidene må iverksettes innen tre år fra tillatelsen blir gitt, ellers faller tillatelsen 
bort, jf. Nydyrkingsforskriftens § 4. 

4. Når arbeidene er ferdig skal det gis melding til kommunen. Dette for bl.a. å kunne 
oppdatere markslag i Gårdskart. 

 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med endring av punkt 1 a fremmet av Elsa Lill 
P. Strande (H): 
 
I neste siste setning av avsnittet sløyfes _ _ _ og det tiltakshaver selv måtte ønske. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning gir tillatelse til nydyrking av et areal 
(som vist på kart) hvor ca. 48 daa skal opparbeides til fulldyrka mark (med 
avgrensning vist som vedlegg 1 i saksframlegg), jf. Nydyrkingsforskriftens § 4, på 
 følgende vilkår: 

a. Det skal avsettes kantsone/buffersone mot Storelva, som kan variere i 
bredde, men skal være bortimot 30 meter (målt fra normal vannstand). Med 
andre ord kan det gjøres justeringer i bredden (større og mindre enn 30 
meter, dette kan særlig være aktuelt i overgangen mellom eksisterende jorde 
og nydyrkingsareal) for å avpasse arronderingen av jordet etter terreng og 
det tiltakshaver selv måtte ønske. Denne kantsonen skal ha en variert 
sammensetning i høyden (da det befinner seg ulike arter i felt, busk og 
tresjiktet).  
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b.  
2. Dersom det under anleggsarbeidet skulle framkomme automatiske fredete 
 kulturminner må arbeidene straks stanses og kulturminnemyndigheten  varsles. 
3. Arbeidene må iverksettes innen tre år fra tillatelsen blir gitt, ellers faller  tillatelsen 
 bort, jf. Nydyrkingsforskriftens § 4. 
4. Når arbeidene er ferdig skal det gis melding til kommunen. Dette for bl.a. å kunne 
 oppdatere markslag i Gårdskart. 
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116/13  

DELEGASJONSSAKER    
 
Vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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117/13  

FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 
Vedtak: 
 

 
1. Ringerike kommune kjøper av eiendommen Tandberglia, gårds- og bruksnummer 

37/69 for bruk som tomt for ny barneskole i Hønefoss syd.  
 
2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 

handlingsprogram 2014. 
 

3. Rådmannen regulerer eiendommen Tandberglia (Tandberghøgda) og starter samtid 
detaljplanlegging av nytt skolebygg/skoleanlegg som skal stå klart til skolestart 
høsten 2017. 

 
4. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 

skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole Hønefoss syd står klar. 
 

5. Kragstadmarka opprettholdes som eventuell tomt for framtidig oppvekstsenter, for 
å møte befolkningsvekst frem mot 2030. 

 
6. Det utarbeids planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 

elever. I den sammenheng  vurderes Hønefoss skole nedlagt som barneskole 
 

7. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte 
skoleeiendommer, parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 

8. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om - og 
utbygging av eksisterende ungdomsskoler 

 
Behandling: 
 
Lise Kihle Gravermoen (Sp) erklærte seg inhabil og forlot plassen: 
 
Forslag fra Anne Katrine Korneliussen (Ap): 
 
1. Rapporten tas til orientering. 
2. Rapportens faglige innhold tas med i rådmannens videre arbeid med en helhetlig  
 prioriteringsrekkefølge i fht  nybygg, basert på befolkningens fremtidlige behov i alle 
 sektorer. 
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Forslag fra Elsa Lill P. Strande (H): 
 
Rådmannens forslag alternativ 2 vedtas: 
 

1. Ringerike kommune kjøper av eiendommen Tandberglia, gårds- og bruksnummer 
37/69 for bruk som tomt for ny barneskole i Hønefoss syd.  
 

2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 
handlingsprogram 2014. 
 

3. Rådmannen regulerer eiendommen Tandberglia (Tandberghøgda) og starter samtid 
detaljplanlegging av nytt skolebygg/skoleanlegg som skal stå klart til skolestart 
høsten 2017. 
 

4. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 
skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole Hønefoss syd står klar. 
 

5. Kragstadmarka opprettholdes som eventuell tomt for framtidig oppvekstsenter, for 
å møte befolkningsvekst frem mot 2030. 
 

6. Det utarbeids planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 
elever. I den sammenheng  vurderes Hønefoss skole nedlagt som barneskole. 
 

7. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte 
skoleeiendommer, parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 
 

8. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om - og 
utbygging av eksisterende ungdomsskoler. 

 
Forslag fra Steinar Larsen (Ap),  punkt 3 i  rådmannens alternative forslag endres til: 
 
Rådmannen regulerer eiendommen Tandberglia (Tandberghøgda) og starter samtidig 
detaljplanlegging av nytt skolebygg/skoleanlegg ferdigstilles raskest mulig. 
 
Avstemming: 
 
Av 9 var 8 medlemmer tilstede. 
 
Korneliussens forslag fikk 1 stemme og falt (Korneliussen). 
Larsens forslag fikk 2 stemmer og falt (Larsen og Korneliussen)  
Forslag fra P. Strande ble vedtatt mot 1 stemme, Øhren (V) stemte i mot. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
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1. Ringerike kommune kjøper av eiendommen Benterud, gårds- og bruksnummer 
39/11 for bruk som tomt for ny barneskole i Hønefoss syd.  

 
2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 

handlingsprogram 2014. 
 

3. Rådmannen omregulerer eiendommen Benterud og starter samtidig 
detaljplanlegging av nytt skolebygg/skoleanlegg som skal stå klart til skolestart 
høsten 2017. 

 
4. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 

skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole Hønefoss syd står klar. 
 

5. Kragstadmarka opprettholdes som eventuell tomt for framtidig oppvekstsenter, for 
å møte befolkningsvekst frem mot 2030. 

 
6. Det utarbeides planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 

elever. I den sammenheng  vurderes Hønefoss skole nedlagt som barneskole 
 

7. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte 
skoleeiendommer, parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 

 
8. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om - og 

utbygging av eksisterende ungdomsskoler  
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